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Przedmiot: Petycja 1217/2012, którą złożył Andy Buchan (Wielka Brytania), w 
sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości przez szkockie ofiary 
instytucjonalnego wykorzystywania seksualnego dzieci

Petycja 1341/2012, którą złożył Andrew Buchan (Wielka Brytania) 
w sprawie prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar 
instytucjonalnego wykorzystywania seksualnego oraz testów na obecność 
narkotyków, które wykryto w Szkocji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się do PE o rozpatrzenie jego skargi przeciwko rządowi Szkocji, 
który odmawia ofiarom instytucjonalnego wykorzystywania seksualnego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. Twierdzi on, że przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci w 
ośrodkach opieki nad sierotami w Szkocji zostały dobrze udokumentowane. Składający 
petycję twierdzi, że szkocki rząd nie zważa na prawa człowieka czy prawa dziecka, gdyż 
szkockie biuro pomocy prawnej (Legal Aid Board) wciąż odrzuca wszelkie wnioski ofiar 
wykorzystywania seksualnego w przeszłości z powodu przedawnienia czynów i 
ograniczonych szans w szkockich sądach. Stąd brak możliwości złożenia zeznań przed sądem. 
Zwraca on uwagę na inne przypadki, na przykład w Irlandii, gdzie funkcjonuje „progresywne 
prawo”, w ramach którego przepis o przedawnieniu został zmieniony, by umożliwić 
rozpoznanie spraw wykorzystywania seksualnego dzieci w przeszłości.

2. Dopuszczalność

Petycja 1217/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 16 stycznia 2013 r., a petycja 
1341/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 26 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 maja 2013 r.

Komisja Europejska popiera apel ofiar instytucjonalnego wykorzystywania dzieci w 
placówkach opiekuńczych.

Jednak z przykrością musi poinformować składającego petycję, że kwestia oskarżenia i 
dochodzenia w sprawie przestępstw w pełni podlega odpowiedzialności krajowego systemu 
sądownictwa karnego państw członkowskich. Obejmuje to kwestie ustawowych terminów 
przedawnienia i indywidualnej oceny perspektyw skazania za wykorzystywanie seksualne.

Niestety obowiązujące obecnie przepisy UE w dziedzinie praw ofiar w postępowaniu karnym, 
tj. decyzja ramowa 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w 
postępowaniu karnym, nie porusza kwestii swobody organów ścigania w zakresie 
decydowania o tym, czy wszcząć postępowanie, czy nie, i, w szczególności, nie zapewnia 
ofiarom środków naprawczych w przypadku decyzji o nieściganiu sprawców na drodze 
sądowej.
Aby ochronić i wspierać ofiary, Komisja rozpoczęła prace nad nową dyrektywą ustanawiającą 
normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, która została 
przyjęta w październiku 2012 r. W szczególności art. 6 tej dyrektywy przewiduje, że państwa 
członkowskie dopilnowują, by ofiary były powiadamiane o decyzji o niewszczynaniu 
postępowania, o zakończeniu śledztwa lub o nieściganiu sprawcy. Informacje te powinny 
również obejmować uzasadnienie lub zwięzłe streszczenie przyczyn takiej decyzji. Ofiara 
będzie mogła złożyć odwołanie od takiej decyzji, jeżeli podejmą ją organy dochodzeniowe, a 
nie sądy/sądy przysięgłych.

Dyrektywa 2012/29/UE zagwarantuje ponadto wprowadzenie całego szeregu specjalnych 
środków służących ochronie i wsparciu szczególnie narażonych ofiar, w tym dzieci i ofiar 
przestępstw seksualnych. Instrument ten podkreśla również konieczność szkolenia 
pracowników (policji, prokuratorów i sędziów) w zakresie potrzeb ofiar, co ma kluczowe 
znaczenie dla zmiany nastawienia wobec ofiar i traktowania ich z szacunkiem i uznaniem.

Dla lepszej ochrony dzieci przed niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych i 
wykorzystywaniem seksualnym, aby zwiększyć pomoc ofiarom takich przestępstw i 
usprawnić dochodzenie i ściganie w tym zakresie, Komisja zaproponowała również inny 
nowy instrument: dyrektywę 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania 
w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, 
zastępującą decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW.

Dyrektywa ta została przyjęta w grudniu 2011 r. i ma być wdrożona przez państwa 
członkowskie UE do grudnia 2013 r. Choć przyjęto ją niestety zbyt późno, aby miała 
zastosowanie w Pańskim przypadku, może być w pewnej mierze pocieszające dla Pana, że 
dyrektywa ta zawiera przepis zachęcający do przedłużenia okresu przedawnienia w 
odniesieniu do ścigania tego rodzaju przestępstw. Artykuł 15 ust. 2 dyrektywy przewiduje, że 
państwa członkowskie mają dopilnować, aby ustawowe okresy przedawnienia w zakresie 
ścigania przestępstw niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci uwzględniały wystarczający czas po osiągnięciu przez ofiarę 
pełnoletniości i były proporcjonalne do wagi danego przestępstwa. Oznacza to, że dane 
przestępstwo nie powinno przedawnić się zbyt wcześnie, lecz decyzję o odpowiednim okresie 
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pozostawiono w gestii państw członkowskich.

Wniosek
Komisja nie jest uprawniona do działania w odniesieniu do faktów wspomnianych w tej 
petycji.


